Język kraju sąsiedzkiego w przedszkolu?
Mieszkacie Państwo w niemiecko-polsko-czeskim regionie przygranicznym?
Jeżeli tak, to dajcie swojemu dziecku, już w przedszkolu, szansę na poznanie
języka naszych sąsiadów:
To właśnie tu Państwa dziecko może w autentycznym otoczeniu wielu native spikerów uczyć się od
nich języka w najwyższej jakości, ale również poznawać ich kulturę.
Wycieczki do kraju sąsiedzkiego są możliwe w każdej chwili i dają Państwa dziecku możliwość
praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.
Państwa dziecko zauważy, że nauka się opłaca. Jest to baza do nauki przez całe życie.
Jeżeli Państwa dziecko już w przedszkolu zacznie się uczyć języka niemieckiego lub czeskiego,
to w klasie maturalnej będzie miało już 15 lat doświadczenia językowego!
W wieku przedszkolnym w mózgu powstają liczne połączenia i struktury, które między innymi
sprzyjają wymowie bez akcentu. Od momentu rozpoczęcia nauki szkolnej jest to możliwe tylko
w ograniczonym zakresie.
Dzięki wczesnej nauce języka podobnego do języka polskiego efekt ten zostaje jeszcze
wzmocniony. Państwa dziecku będzie później łatwiej nauczyć się kolejnych języków.
Państwa dziecko rozwija w sobie świadomość językową, która ma pozytywne oddziaływanie na
każdy język - także na język polski.
Metody nauki języka oraz ciągłe trenowanie określonych regionów mózgu mogą mieć
odzwierciedlenie np. w większej kontroli uwagi, elastycznym myśleniu oraz łatwiejszym
poszukiwaniu rozwiązań alternatywnych. Ma to oddziaływanie na określone obszary inteligencji.
Dzięki dziecięcej ciekawości i otwartości mogą zostać zawiązane przyjaźnie z naszymi sąsiadami.
Do tego Państwa dziecko pozna różnice i podobieństwa kulturowe.
Państwa dziecko będzie miało więcej możliwości nabywania kompetencji komunikacyjnej
i kompetencji interkulturowej, które później są bardzo poszukiwane na rynku pracy.
Dajcie Państwo swojemu dziecku szansę nauki języka sąsiadów z radością, bez presji sukcesu,
z korzyścią na całe życie!

Więcej informacji szczegółowych oraz zestawienie polskich lub czeskich ofert
w pobliskich przedszkolach i szkołach znajdziecie Państwo na stronie
www.nachbarsprachen-sachsen.eu
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